Schooladvies procedure
Doel van de procedure:
Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat op
onze school gevolgd wordt om tot een goed advies te komen.
In de procedure voor het schooladvies zijn afspraken opgenomen over het tijdpad, de communicatie
met ouders en beslisregels voor de onderbouwing van het schooladvies. Bij de advisering zijn meerdere
personen betrokken.
Hoe komt het schooladvies tot stand?
Gegevens:
Om tot een advies voor het Voortgezet Onderwijs te komen, gebruiken we de volgende gegevens:
1. De leerprestaties waaronder CITO-LOVS toets resultaten.
2. Sociaal-Emotionele Ontwikkeling
3. Interesse, motivatie, werkhouding, huiswerkhouding en doorzettingsvermogen van een leerling.
4. Bijzonderheden t.a.v. diagnostiek en/of thuissituatie.
5. Informatie van ouders.
Toelichting op de punten:
ad 1. Dit zijn de toets gegevens van de CITO-LOVS-toetsen die, afhankelijk van de toets, één of twee
keer per jaar afgenomen worden.
ad 3.

De concentratie, motivatie werkhouding, huiswerkhouding en het doorzettingsvermogen
van een leerling zijn van grote invloed op de kans van slagen in het Voortgezet
Onderwijs.
ad 5. Een diagnose of thuissituatie die van invloed is op de leerresultaten van een leerling
wordt meegenomen in een te geven advies.
Adviescommissie
We komen tot een schooladvies door overleg binnen een adviescommissie. Deze commissie bepaalt het
uiteindelijke schooladvies van de leerling. De commissie bestaat uit de volgende personen:
• leerkrachten groepen 6, 7 en 8
• interne begeleider
Voorlopig advies in groep 7
De leerkrachten van groep 6, 7, en de intern begeleider vullen onafhankelijk van elkaar een
overzichtslijst (zie bijlage 1) in met hun eigen advies. De individueel ingevulde overzichtslijsten worden
ingevuld op een nieuwe verzamelstaat met daarop alle adviezen. Wanneer deze verzamelstaat
compleet is, wordt een overlegmoment gepland waarin elke leerling besproken wordt, hierbij is het
adviesteam betrokken. De verzamelstaat is te vinden op de drive.
Hieruit volgt het voorlopige advies. Nadat de bij het advies betrokkenen het voorlopige schooladvies
hebben bepaald, wordt dit met ouders en leerling besproken. Bij de adviesgesprekken zitten altijd 2
leerkrachten. Wanneer het voorlopige advies wordt gegeven, wordt tijdens dit gesprek ook aan de
ouders gevraagd welk advies zij verwachten. De verwachting van de ouders noteert de leerkracht op de
verzamelstaat. Ouders krijgen tijdens het gesprek een brief met daarin het voorlopig advies. Deze brief
moeten ouders ondertekenen voor gezien. (zie bijlage 2). De ondertekende brief wordt opgeslagen in
de groepsmap op de teamdrive.
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Heroverweging schooladvies groep 8
In november vindt er een gesprek plaats met ouders en kind om de ambities van het kind te bespreken
en tevens te kijken of het voorlopig gegeven advies nog overeenkomt met de verwachting en passend
is.
Definitief advies in groep 8
De leden van de adviescommissie bepalen in januari/februari het definitieve schooladvies. Eind februari
krijgen de ouders en de leerling het definitieve schooladvies. Bij het gesprek over het definitieve
schooladvies zijn altijd 2 leerkrachten aanwezig. Dit wordt voor 1 maart schriftelijk verstrekt en is
opgenomen in het onderwijskundig rapport. Ouders en leerling worden vervolgens uitgenodigd voor het
adviesgesprek.
De toelatingscommissie van de samenwerkende scholen voor Voortgezet Onderwijs zal beslissen of een
leerling wordt aangenomen. Het advies van de basisschool is hierbij leidend.
Formele afhandeling
De leerkracht van groep 8 stelt ouders in de gelegenheid om het onderwijskundig rapport in te zien.
Ouders geven schriftelijk te kennen dat ze het rapport hebben ingezien.
Het onderwijskundig rapport, de scores van de CITO-LOVS-toetsen, (later) de uitslag van de CITO
eindtoets, een kopie van de identiteitskaart worden door de leerkracht van groep 8 aan de nieuwe
school doorgegeven.
De administratie van de basisschool zorgt voor de uitschrijving van alle leerlingen.
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Groep 7: Tijdpad procedure schooladvies VO
Periode:

Wie is verantwoordelijk?

Bijzonderheden:

November

Leerkracht gr. 7 en 8

Algemene informatieavond over het VO voor
ouders

November

Leerkracht gr. 7

Informatie in de klas voor leerlingen

November/
December

Leerkracht gr. 7

Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de
scholen voor VO.

Januari/februari

Leerkracht gr. 7

Kindgesprekken (ambitie VO)

Juni

Adviescommissie

Voorlopige adviezen opstellen

Juni

Adviescommissie

Afstemmen van de voorlopige adviezen.

Juni/juli

Leerkracht gr. 7

Mondeling en schriftelijk aan ouders het voorlopig
advies kenbaar maken. (zie bijlage 2)

Juli

Adviescommissie

Evaluatie van de procedure.

Groep 8: Tijdpad procedure schooladvies VO
Periode:

Wie is verantwoordelijk?

Bijzonderheden:

November

Adviescommissie

De adviescommissie kijkt of het eerder gegeven
voorlopig advies nog passend is.

November

Leerkracht gr. 8

gesprek leerling/ouders om te kijken naar de
ambities van het kind en of het voorlopig gegeven
advies nog overeenkomt met de verwachting.

November/
December

Leerkracht gr. 8

Verspreiding van voorlichtingsmateriaal van de
scholen voor VO.

Januari/februari

Adviescommissie

Definitieve adviezen opstellen.

Leerkracht(en) gr 8

Onderwijskundige rapporten.

Januari/februari

Ouders en leerlingen

Open dagen van het VO bezoeken

Januari/februari

Ouders

Inschrijven voor het adviesgesprek.
Ouders en leerlingen worden uitgenodigd voor het
definitieve adviesgesprek.

Leerkracht gr. 8
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Februari

Ouders en leerlingen

Ouders en leerlingen worden geïnformeerd over
advies.

Februari

Leerkracht gr. 8

De leerkracht stuurt alle benodigde gegevens van
de leerling naar het VO.

April

Leerkracht gr. 8.

Afname Cito Eindtoets

Mei

Voortgezet onderwijs

Warme overdracht VO.

Mei

Leerkracht gr. 8.

Uitslag Eindtoets. De uitslag wordt doorgegeven
aan het VO.
Indien de uitslag van de
Eindtoets hoger uitvalt dan het schooladvies, dan
heroverweegt de basisschool het schooladvies. De
basisschool kan vervolgens ervoor kiezen het
schooladvies aan te passen. Ligt het advies van de
Eindtoets lager dan het schooladvies, dan wordt
het schooladvies niet aangepast.

Mei

VO

Het VO bepaalt de definitieve plaatsing van iedere
leerling.
Het VO stuurt het bericht van plaatsing naar het
huisadres van de leerling.

Juli

Adviescommissie

Evaluatie van de procedure
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